VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE ZŠ Fryčovická 462
Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 17. září 2020.

Mladý elektrikář - začátečníci

úterý

14:00 - 15:00 1 800 Kč

K výměně žárovky nebo nahození pojistek hned nemusíte nutně volat pomoc. Stačí, když poprosíte své dítětedy pokud se přidá k naší partě a bude s námi společně objevovat svět elektrických výbojů a napětí.
Bezpečnost na prvním místě. Základy elektrikářské práce nám nebudou cizí a zvládneme vyměnit i rozbitý
vypínač nebo vyrobit vlastní svítilnu. Spousta elektrikářské zábavy si také užijeme s hravou stavebnicí přímo
pro nás.

Mladý technik od 3.třídy

úterý

15:10 - 16:10

1 800 Kč

Pokračování kroužku Mladý elektrikář s přesahem do jiných odvětví. Pustíme se do konstrukčně náročnějších
obvodů, které budeme stavět za pomoci reálných součástek. Seznámíme se s výrobou elektroniky, naučíme se
pájet součástky na desku plošných spojů, pustíme se do základů programování s mikroprocesory, ukážeme si
technologii 3D tisku. Během roku nás čekají i tematické exkurze (laboratoř ČVUT apod.).

112 - Mladý záchranář

středa

14:00 - 15:00 1 500 Kč

Zajímá se vaše dítě o to, jak funguje lidské tělo? Obdivuje práci záchranáře a chce umět v pravý čas pomoci
druhému? Seznámíme se se základy první pomoci, přiblížíme si práci hasičů, policistů i kynologa a důležitá
telefonní čísla si zapíšeme nejen do vlastního Deníku mladého záchranáře, ale především do paměti.
Popovídáme si také o zdravém životním stylu, ohleduplném chování k přírodě a naučíme se efektivně třídit
odpad. Nic neponecháme náhodě a budeme perfektně připraveni na skutečný svět a reálné situace.

Vědecké pokusy I. - začátečníci 1+2.třída

středa

15:10 - 16:10

1 800 Kč

I věda může být zábava. A co kdyby právě z vašeho dítěte vyrostl další Einstein, Newton nebo Fleming? Pravda,
pan Fleming objevil Penicilin a my si budeme spíš hrát, poznávat a dělat všelijaké pokusy z chemie, fyziky a
přírodovědy, ale i tak… Vedeme vědecký deník, používáme zkumavky a mikroskop, zkrátka jako v pravé
laboratoři. A jaké vytváříme samé bájo věci. Tak třeba podmořskou sopku, mořské korály, mince. Připojí se váš
kluk nebo holčička k malým vědcům?
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S výtvarkou kolem světa

čtvrtek

14:00 - 15:00 1 800 Kč

Svět je úžasné místo a s námi může každý malý výtvarník objevovat přírodu i umění obyvatel různých zemí
všech světadílů, aniž by opustil školu. Čeká nás cesta za Zlatým pokladem Inků, podmořský svět nebo třeba
výroba totemu. Poznávání světa a odlišných kultur prostřednictvím neobvyklých technik a materiálů bude pro
děti určitě skvělým dobrodružstvím, stačí jim tvůrčí zápal a pracovní tričko.

Švadlenka

čtvrtek

15:10 - 16:10

1 800 Kč

Šití, háčkování, tkaní, navrhování a výroba doplňků. To už dnes umí snad jen babičky. A bude to umět i vaše
holčička nebo kluk! Díky našim pomůckám, které jsou v ceně kroužku, a díky naší krásné metodice bude
tvoření děti bavit.

Proč se dětem v kroužcích líbí?
• Baví je. Stejně jako nás a to už 20 báječných roků.
• Kroužky učí nadšení lektoři, kteří to s dětmi umí.
• Tvoří, objevují, sportují, zpívají, tančí a hlavně si hrají,
protože dětský talent a osobnost rozvíjíme právě hrou.
• Těší se na závěrečné vystoupení pro rodiče na konci roku.
• Vyzvedneme je ve třídě nebo družině a po lekci předáme
děti zpět paní učitelce.

A co jako rodiče oceníte nejvíc?
•
•
•
•
•

Po každé lekci přijde e-mail, co jsme dělali a co bude příště.
Náplň lekcí připravuje odborný metodik a dohlíží na lektora.
Začínáme v říjnu a platí se pololetně. Cena je za pololetí.
Dostali jsme pochvalu od školní inspekce a medaili MŠMT.
Kdyby se snad vašemu dítěti na první lekci nelíbilo, do pěti
dnů ho můžete odhlásit a vrátíme vám peníze.

Fotky z kroužků, co všechno na nich děláme a online přihlášku najdete na www.krouzky.cz
Těšíme se na školní rok plný dětské radosti.

Rádi vám poradíme na www.krouzky.cz , tel: +420 770 696 096, praha@krouzky.cz, Mánesova 3, 120 00 Praha 2

